บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสรรหาที่ดิน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด

ครั้งที่ 2/2564
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาที่ดิน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด
ครั้งที่ 2/2564
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด
******************************************************************************************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
2.1 รายงานจานวนผู้ยื่นเสนอราคาขายที่ดิน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาเจ้าของที่ดินเสนอราคาขายที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2564
3.2 พิจารณาประกาศเจ้าของที่ดินยื่นเสนอราคาขายที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2564
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
--------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1.
จ่าเอกทวี
คุณรัตน์
ประธาน
2.
นายมีชัย
จีระมงคลกุล
กรรมการ
3.
นายฉัตรชัย
ป้อมลิขิตกุล
กรรมการ
4.
นายวรพงษ์
จีนบุตร
กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นางสาววราลักษณ์ ไชยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ผู้ไม่มาประชุม
1.
นางวราภรณ์ กิติศรีวรพันธุ์
เลขานุการ
2.
นายอภิภู
ปภากิจพงศ์ภัค
กรรมการ
3.
นายวรวิทย์
วุฒา
กรรมการ
เปิดการประชุมเวลา 13.10 น.
ประธานในที่ประชุม จ่าเอกทวี คุณรัตน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาที่ดินสหกรณ์ฯ เริ่มประชุม
ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ตามที่ คณะกรรมการสรรหาที่ดิน ประกาศ ขอเชิญเจ้าของที่ดินเสนอราคาขายที่ดินเพื่อพิจารณา
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 ระยะเวลาการเสนอขายที่ดิน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน
2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นั้น จึงเรียนเชิญคณะกรรมการสรรหาที่ดินมาประชุมในวันนี้ เพื่อ
พิจารณาดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
2.1 รายงานจานวนผู้ยื่นเสนอราคาขายที่ดิน
ประธาน
ตามที่ คณะกรรมการสรรหาที่ดิน ได้มีการประกาศให้เจ้าของที่ดินเสนอราคาขายที่ดินเพื่อพิจารณา
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม
2564 นั้น โดยมีผู้เสนอจานวน 5 แปลง ดังนี้
แปลงที่

ผูเ้ สนอขาย

สถานทีใ่ กล้เคียงทีส่ งั เกตได้ชัดเจน

ขนาดเนือ้ ที่

ราคาเสนอขาย

1

นายสมาน ศรีสุขและพวก สานักงานชลประทาน นครพนม

2 ไร่ 3 งาน 1.9 ตารางวา

22,038,000

2

นายอภิรักษ์ พรหมโส ต.หนองญาติ อ.เมือง บริเวณอูซ่ ่อมรถและร้านอาหารพืน้ เมือง 13 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา

5,000,000

3

นายสมบัติ จันทร์

2 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา

8,000,000

4

นางเฟือ่ งฟ้า นามประกาย ต.หนองแสง อ.เมือง บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1

5 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา

56,470,000

5

นายทวีสิทธิ์ หงษ์ภักดี

3 ไร่ - งาน - ตารางวา

21,000,000

มติที่ประชุม

รับทราบ

ต.อาจสามารถ บ้านไผ่ล้อม อ.เมือง ใกล้โรงเรียนนักกีฬา
ตรงข้ามร้านริมคลองไส้ย่างตรงข้ามหมูบ่ ้านไทยสมุทร

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาเจ้าของที่ดินเสนอราคาขายที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2564
ประธาน
ตามที่ คณะกรรมการสรรหาที่ดิน ได้มีการประกาศให้เจ้าของที่ดินเสนอราคาขายที่ดินเพื่อพิจารณา
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม
2564 นั้น โดยมีผู้เสนอจานวน 5 แปลง ดังนี้
แปลงที่

ผูเ้ สนอขาย

สถานทีใ่ กล้เคียงทีส่ งั เกตได้ชัดเจน

ขนาดเนือ้ ที่

ราคาเสนอขาย

1

นายสมาน ศรีสุขและพวก สานักงานชลประทาน นครพนม

2 ไร่ 3 งาน 1.9 ตารางวา

22,038,000

2

นายอภิรักษ์ พรหมโส ต.หนองญาติ อ.เมือง บริเวณอูซ่ ่อมรถและร้านอาหารพืน้ เมือง 13 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา

5,000,000

3

นายสมบัติ จันทร์

2 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา

8,000,000

4

นางเฟือ่ งฟ้า นามประกาย ต.หนองแสง อ.เมือง บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1

5 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา

56,470,000

5

นายทวีสิทธิ์ หงษ์ภักดี

3 ไร่ - งาน - ตารางวา

21,000,000

ต.อาจสามารถ บ้านไผ่ล้อม อ.เมือง ใกล้โรงเรียนนักกีฬา
ตรงข้ามร้านริมคลองไส้ย่างตรงข้ามหมูบ่ ้านไทยสมุทร

แปลงที่ 1 เสนอขายโดยนายสมาน ศรีสุขและพวก
เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 1.9 ตารางวา
ราคา 22,038,000 บาท

แปลงที่ 2 เสนอขายโดยนายอภิรักษ์ พรหมโส
เนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
ราคา 5,000,000 บาท

แปลงที่ 3 เสนอขายโดยนายสมบัติ จันทร์
เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา
ราคา 8,000,000 บาท

แปลงที่ 4 เสนอขายโดยนางเฟื่องฟ้า นามประกาย
เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา
ราคา่ประชุ
56,470,000
ขอเสนอที
มเพื่อพิจบาท
ารณา

แปลงที่ 5 เสนอขายโดยนายทวีสิทธิ์ หงษ์ภักดี
เนื้อที่ 3 ไร่ -งาน - ตารางวา
ราคา 21,000,000 บาท

คุณทวี
คุณฉัตรชัย
นายวรพงษ์
คุณมีชัย
คุณทวี
คุรวรพงษ์
คุณทวี

มติที่ประชุม

เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านพิจารณา เห็นควรขยายประกาศเพิ่มอีกหรือไม่
เสนอให้มีการประกาศให้ผู้ที่สนใจเสนอราคาขายที่ดินเพิ่ม เพื่อที่คณะกรรมการจะได้คัดเลือกและ
นาเสนอที่ประชุมใหญ่ต่อไป
ไม่เห็นด้วย ในการขยายระยะเวลาเนื่องจากมีผู้เสนอราคาขาย มาจานวน 5 แปลงแล้ว และได้
กาหนดเวลาในการยื่นเสนอขายนานพอสมควรแล้ว
เห็นด้วยกับคุณวรพงษ์เสนอ
เห็นด้วยกับคุณวรพงษ์ คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาที่ดินให้สมาชิกสหกรณ์เลือก ซึ่งมีผู้ยื่น
จานวน 5 ราย ซึง่ มากพอสมควรแล้ว
คณะกรรมการสรรหามีอานาจที่จะคัดเลือกผู้เสนอราคาขายที่ดินหรือไม่ หรือต้องเสนอให้สมาชิก
เลือกทั้งหมด
เห็นควรนาเสนอทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้กาหนดอานาจในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาขายที่ดินเข้ามา
โดยคณะกรรมการนาเสนอเป็นรายๆ ไปตามราคาขายจากน้อยไปหามาก และให้คณะกรรมการทุก
ท่านตรวจโฉนดที่ดินให้ครบตรงตามรายชื่อผู้เสนอราคาขายหรือไม่
ให้สหกรณ์ดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้
1. ส่งหนังสือไปที่สานักงานที่ดินจังหวัดนครพนมเพื่อให้ตรวจสอบโฉนดที่ดินและประเมิน
ราคาที่ดิน
2. ส่งหนังสือไปที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ชั้น 4 เพื่อสอบถามในการก่อสร้างอาคาร
3. นัดเจ้าของที่ดินชี้ที่ดินจริง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป เพื่ออัดคลิปวีดีโอนาเสนอที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
ลาดับที่ 1 นายอภิรักษ์ พรหมโส เวลา 09.00 น.
ลาดับที่ 2 นายสมบัติ จันทร์ เวลา 10.00 น.
ลาดับที่ 3 นางเฟื่องฟ้า นามประกาย เวลา 11.00 น.
ลาดับที่ 4 นายสมาน ศรีสุขและพวก เวลา 13.00 น.
ลาดับที่ 5 นายทวีสิทธิ์ หงษ์ภักดี เวลา 14.00 น.

3.2

พิจารณาประกาศเจ้าของที่ดินยื่นเสนอราคาขายที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2564

ประธาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาที่ดิน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด
เรื่อง เจ้าของที่ดินยื่นเสนอราคาขายที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
ตามที่คณะกรรมการสรรหาที่ดิน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด ได้ประกาศเชิญ
เจ้าของที่ดินเสนอราคาขายที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 โดยยื่นเอกสาร ระหว่างวันที่
28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ให้คณะกรรมการ
สรรหาที่ดินพิจารณา นั้น บัดนี้ ระยะเวลาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาขายที่ดิน จานวน 5
ราย ดังนี้
แปลงที่

ผูเ้ สนอขาย

สถานทีใ่ กล้เคียงทีส่ งั เกตได้ชัดเจน

ขนาดเนือ้ ที่

ราคาเสนอขาย

1

นายสมาน ศรีสุขและพวก สานักงานชลประทาน นครพนม

2 ไร่ 3 งาน 1.9 ตารางวา

22,038,000

2

นายอภิรักษ์ พรหมโส

ต.หนองญาติ อ.เมือง บริเวณอูซ่ ่อมรถและร้านอาหารพืน้ เมือง

13 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา

5,000,000

3

นายสมบัติ จันทร์

ต.อาจสามารถ บ้านไผ่ล้อม อ.เมือง ใกล้โรงเรียนนักกีฬา

2 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา

8,000,000

4

นางเฟือ่ งฟ้า นามประกาย ต.หนองแสง อ.เมือง บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1

5 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา

56,470,000

5

นายทวีสิทธิ์ หงษ์ภักดี

3 ไร่ - งาน - ตารางวา

21,000,000

ตรงข้ามร้านริมคลองไส้ย่างตรงข้ามหมูบ่ ้านไทยสมุทร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
จ่าเอก
( ทวี คุณรัตน์ )
ประธานคณะกรรมการสรรหาที่ดิน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จากัด
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
ประธาน
มีกรรมการท่านใดมีเรื่องอื่นๆเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่
มติที่ประชุม ไม่มเี รื่องอื่นๆ
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ฉัตรชัย ป้อมลิขิตกุล
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายฉัตรชัย ป้อมลิขิตกุล )
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการ

(ลงชื่อ) จ่าเอก ทวี คุณรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( ทวี คุณรัตน์ )
ประธานคณะกรรมการสรรหาที่ดินสหกรณ์

